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  ÅS LANDBRUKSLAG 

   
 
 
 
 

  
Til Ås Kommune 
Ved rådmann/ordfører 

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Petter Ravne Bugten 2014-1-30  
Tlf.   Deres dato Deres referanse  
955 55 199  
 
  
 
Anbefaling fra Ås Landbrukslag i forbindelse med revidering av avtale om felles 
landbrukskontor i Follo 
 
Vi er kjent med at den 5-årige avtalen mellom kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby og Ås om felles landbrukskontor går ut 1.5.2014. 
 
Når det gjelder revidering av avtalen ønsker Ås Landbrukslag å gi en anbefaling i den 
forbindelse. Etter vår erfaring som brukerne av kontoret fungerer det bra med et felles 
landbrukskontor i Follo, og vi vil gi vår anbefaling til politikerne om at vi ønsker en 
videreføring av samarbeidet. Etter hva vi er kjent med er oppfatningen tilsvarende hos de 
øvrige landbrukslagene i Follo. 
 
Vår oppfatning er at et felles landbrukskontor har store fordeler for brukerne. Ettersom 
kontoret er av en viss størrelse er det mulig å opprettholde god fagkompetanse og et 
brukbart fagmiljø, i tillegg til at det er mulig å spesialisere medarbeiderne ved kontoret slik 
at saksbehandling på de ulike områdene kan foregå profesjonelt og med faglig tyngde. Om 
hver enkelt kommune skulle hatt et eget landbrukskontor, ville vi mistet alle disse 
fordelene. 
 
Avslutningsvis vil Ås Landbrukslag understreke betydningen av fokus på landbruket som 
en viktig næring i vår kommune. Regionens infrastruktur og markedsnærhet er både en 
fordel og en ulempe for landbruket; det store presset på sentrale jordbruksarealer til andre 
formål begrenser viljen til langsiktig satsing på landbruk og er en bekymring for fremtiden. 
Behovet for mat i verden går opp, mens arealene for produksjon i Norge går ned. Ingen 



andre land i Europa har så lite dyrkbar mark per innbygger som Norge. Nettopp derfor er 
det viktig å anerkjenne betydningen av jordvern og levelige rammevilkår for landbruket. 
 
 
Mvh 
Ås Landbrukslag 
 
Petter Ravne Bugten /s/ 
Lokallagssleder 
 
 
Kopi: Landbrukskontoret i Follo v/Landbrukssjef Lars Martin Julseth 
 
Dette brevet sendes kun elektronisk. 


